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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Projecte) 

24 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Específiques:

Genèriques:

Transversals:

1. CEA1: Dissenyar, editar, mantenir i comercialitzar continguts multimèdia per a la seva publicació digital a Internet, 
que combinen de forma adequada text, imatges, animacions i vídeos.
2. CEA10: Conèixer, comprendre i aplicar els principis bàsics i les tecnologies que s'apliquen en la comunicació 
humana a distància utilitzant els diversos mitjans de transmissió d'informació: telefonia, ràdio convencional, IP, 
satélite.
3. CEA11: Conèixer, comprendre i aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i el registre de 
so en la producció musical i la creació de música electrònica per al seu ús en produccions audiovisuals.
4. CEA12: Conèixer i aplicar els principis de negoci en el sector audiovisual.

5. CEA13: Conèixer i aplicar els principis de disseny gràfic per a la creació dels elements de presentació que es fan 
servir en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles.
6. CEA2: Dissenyar, planificar i produir programes, sèries i curtmetratges d'animació 2D.

7. CEA3: Editar i animar personatges, models i escenes 3D amb l'ordinador aplicant les tècniques i processos que 
condueixen a la producció de curtmetratges lineals d'animació.
8. CEA4: Dissenyar, planificar, editar, produir i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives.

9. CEA5: Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent 
tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components.
10. CEA6: Dissenyar, planificar i produir amb multicàmera en directe i en plató, d'acord amb totes les facetes del 
producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica).
11. CEA7: postproduït usant eines bàsiques d'efectes digitals (títols, màscares, control d'efectes cromàtics ...) per a 
una producció audiovisual en diferents modalitats (reportatge periodístic, cinematogràfic, videoclip, ...).
12. CEA8: Dissenyar les necessitats d'il luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final 
de la producció
13. CEA9: Conèixer, comprendre i aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i 
registre del so per a la seva aplicació en les diverses plataformes: espectacle, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia.

14. CG9: CREATIVITAT I INOVACIÓ - Ser capaç de convertir idees en actes, de manera creativa i innovadora, i amb 
sentit de iniciativa, planificant i gestionant projectes destinats a l'assoliment d'objectius concrets.

15. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 

Requisits

Per matricular del Treball Fi de Grau, cal matriculat també de la resta d'assignatures que restin per acabar la titulació

Horari: A l'inici de curs, cada director/a de Treball Fi de Grau publicarà a Atenea el seu horari d'atenció 
corresponent reservat a consultes sobre el Treball Fi de Grau.

Horari d'atenció
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Analitzar la problemàtica, l'estudi d'antecedents, l'anàlisi, disseny i implementació d'un projecte d'audiovisual segons 
especificacions.
- Avaluar les diferents possibilitats de resolució de projectes, analitzant el interès i la viabilitat  i saber aplicar la més 
adequada.
- Comprendre i aplicar les tècniques de planificació, execució i documentació de les diferents fases d'un projecte amb un 
pressupost realista.
- Elaborar una memòria de projecte en la qual s'inclogui: problemàtica a resoldre, antecedents, objectius, fases del 
projecte, desenvolupament del projecte, estudi econòmic i de impacte ambiental, conclusions, referències bibliogràfiques i
línees futures de treball.
- Fer un control i seguiment a terminis, valoració econòmica, impacte ambiental i de qualitat.
- Presentar i defendre públicament el treball realitzat.

resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
16. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 600h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

0h 

0h 

0h 

72h  

528h  

   0.00% 

   0.00% 

   0.00% 

  12.00% 

  88.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

El Treball Fi de Grau (TFG) és un treball personal d'aprofundiment dins d'un tema o problemàtica, de síntesi i sovint 
transversal dins de l'àmbit dels estudis de Grau cursats per l'estudiant/a, amb la finalitat que l'estudiant/a demostri la 
seva capacitat per aplicar la formació adquirida al llarg dels estudis de Grau, acreditant l'obtenció del títol de Grau.

L'estudiant/a realitzarà el TFG, en general, sota la direcció d'un/a professor/a de l'Escola. Si s'escau, el TFG podrà ser co-
dirigit per dos o més professors/es o titulats aliens a l'Escola. El/La director/a guiarà i donarà suport a l'estudiant/a amb 
un règim d'entrevistes personals amb periodicitat setmanal o quinzenal.

L'estudiant/a haurà redactar una documentació sobre el TFG realitzat i defensar-ho davant d'un tribunal, el qual l'avaluarà
i proposarà una qualificació.

Metodologies docents
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Continguts

-Realització d'un projecte en l'àmbit de la creació, producció i realització audiovisual 
i/o multimèdia.

Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

Realització del treball Fi de grau.
Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 1. Desenvolupament i redacció del treball Fi de grau.
Activitat 2. Presentació i defensa del Treball Fi de Grau davant del tribunal.
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Planificació d'activitats

ACTIVITAT 2. PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL 
TREBALL FI DE GRAU DAVANT DEL 
TRIBUNAL.
Descripció:

Descripció:

 Prova oral de presentació i defensa del Treball Fi de Grau davant del tribunal.

 Realització del treball Fi de grau i redacció de la seva documentació adient.

Material de suport:
Normatives relatives al TFG.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

No hi haurà lliurable.

La defensa del TFG serà un dels elements que el tribunal prendrà en consideració per avaluar el treball.

Documentació del TFG realitzada segons les normatives relatives al TFG.

La documentació haurà de reflectir detalladament el treball fet i serà un dels elements que el tribunal prendrà en 
consideració per avaluar el treball.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Presentar i defensar públicament el treball realitzat.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Analitzar la problemàtica, l'estudi d'antecedents, l'anàlisi, disseny i implementació d'un projecte d'audiovisual 
segons especificacions.
Elaborar una memòria de projecte en la qual s'inclogui: problemàtica a resoldre, antecedents, objectius, fases del 
projecte, desenvolupament del projecte, estudi econòmic i de impacte ambiental, conclusions, referències 
bibliogràfiques i línees futures de treball.
Fer un control i seguiment a terminis, valoració econòmica, impacte ambiental i de qualitat.

ACTIVITAT 1. DESENVOLUPAMENT I REDACCIÓ DEL TREBALL FI DE GRAU.

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Dedicació: 21h 
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El Treball Fi de Grau serà avaluat pel tribunal després de la seva presentació i defensa, segons estableix la normativa dels
Treballs Fi de Grau. L'avaluació considerarà el treball fet, la qualitat de la documentació i la defensa realitzada del treball.

El tribunal avaluarà el TFG en funció de la defensa, dificultat tècnica i artística, assoliment dels objectius, utilitat, rigor i 
qualitat del treball, entre d'altres. Les Comissió de TFG del Grau publicarà, si s'escau, els criteris objectius amb els quals 
es valoraran els TFG, a l'inici del quadrimestre.

Prèviament, la Comissió de Treballs Fi de Grau de la titulació revisarà la documentació lliurada per detectar defectes de 
forma. En cas de defecte de forma greu, la documentació podrà ser retornada a l'estudiant/a, qui haurà d'esmenar-la en 
un termini molt breu de temps, tal com estipula la normativa de TFG.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

El Treball Fi de Grau està regulat per la seva normativa pròpia, disponible a la plana web de l'Escola, la qual s'haurà de 
seguir detalladament. El incompliment d'aquesta normativa pot donar lloc a suspendre el Treball Fi de Grau.

Tanmateix, a l'inici del quadrimestre, el/la responsable dels Treballs Fi de Grau de la titulació informarà convenientment 
d'altres documents, rúbriques o normatives que puguin afectar el Treball Fi de Grau.

Bibliografia

Normativa dels treballs final de Grau. http://www.tecnocampus.cat

Plantilles de la documentació del treball fi de grau. Publicades a l'atenea a l'inici del 
quadrimestre.

Enllaç web

Material informàtic

Altres recursos:


